
De jeugd is als een bloem  
die wordt afgesneden
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Hij komt voort als een bloem,  
en wordt afgesneden. 

(Job 14:2)

In deze woorden wordt het leven van de mens ver-
geleken met een bloem, een mooi, sierlijk deel van 
de plant dat gewoonlijk uitloopt in de lente, het 
mooiste jaargetijde, en dan groeit en bloeit. We 
horen ook waarin de mens vooral op een bloem 
lijkt, namelijk in zijn begin en einde.

In zijn begin lijkt de mens op een bloem. In de 
lente loopt een bloem snel uit. Dat duurt niet lang. 
Een dag of twee nadat een bloem begint uit te lo-
pen, staat hij al in volle bloei. De mens komt ook 
snel tot bloei. Al snel nadat hij in de wereld geko-
men is, begint hij op te groeien. Hij komt tot da-
den. Zijn leven lijkt mooi en veelbelovend. Hij kan 
zich verdienstelijk maken in het gezin waartoe hij 
behoort en wordt opgemerkt door anderen. Hij 
neemt toe in lengte, kennis en daden.
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In zijn einde lijkt de mens ook op een bloem. Hij 
wordt afgesneden. De uitkomende bloem is snel 
weer verdord. Hij komt in een dag of twee uit en 
is ook in twee of drie dagen weer verdord. Zodra 
de blaadjes helemaal openstaan, valt de bloem af. 
De wind blaast hem van de boom. De bloem in 
het veld wordt vaak afgesneden met één slag van 
de zeis, juist als hij staat te schitteren en in volle 
bloei is.

Ik wil eerst laten zien hoe deze woorden gelden 
voor alle mensen, daarna hoe ze gelden voor hen 
die in hun jeugd sterven en ten slotte enkele woor-
den van toepassing spreken.

Alle mensen

Van iedereen kan met recht gezegd worden: ‘Hij 
komt voort als een bloem, en wordt afgesneden.’ 
De mens is een schepsel dat door God met eer be-
kleed is. Hij is als het ware de bloem van de schep-
ping. Zoals de bloem de kroon is van de plant, zo 
is de mens de kroon van deze wereld. God heeft 
hem meer schoonheid en heerlijkheid gegeven dan 
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de overige schepselen. Hij heeft hem begiftigd met 
unieke geestelijke vermogens.

Maar dan komt de dood en maakt een einde aan 
zijn leven hier op aarde. Hij kan een tijd lang heel 
mooi en gezond geweest zijn, maar hij wordt afge-
sneden. Daarna telt hij niet meer mee in de maat-
schappij. Hoe knap en welgevormd hij ook was, 
de dood tast zijn schoonheid aan, misvormt zijn 
gezicht en neemt hem weg. Hoe aanzienlijk hij 
ook geweest is, de dood doet hem tot verachtelijk 
stof terugkeren.

Hoe lief hij zijn vrienden en kennissen ook was, de 
dood neemt hem spoedig van hen weg en veran-
dert hem zo dat ze hem buiten hun blikveld willen 
begraven.

Als iemand gestorven is, zal hij nooit meer in de 
wereld zijn. Hij is gegaan naar een plaats waar-
vandaan hij niet zal terugkomen. ‘Want voor een 
boom, als hij afgehouwen wordt, is er verwach-
ting, dat hij zich nog zal veranderen, en zijn scheut 
niet zal ophouden. Indien zijn wortel in de aarde 
veroudert, en zijn stam in het stof versterft; hij zal 
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van de reuk der wateren weder uitspruiten, en zal 
een tak maken, gelijk een plant. Maar een man 
sterft als hij verzwakt is, en de mens geeft de geest; 
waar is hij dan? De wateren verlopen uit een meer, 
en een rivier droogt uit en verdort. Alzo ligt de 
mens neder en staat niet op; totdat de hemelen 
niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit 
hun slaap opgewekt worden.’ (Job 14:7-12) Als 
hij sterft, komt er een einde aan al zijn bezigheden 
in deze wereld.

Jongeren die sterven

Ten eerste kan de jeugd goed vergeleken worden 
met een bloem. Meestal ontluiken bloemen in het 
voorjaar, als het jaar begint en alles uitloopt en 
groeit. Zo is de jeugd als het ware de lente van het 
leven. 

Eenjarige kruiden en planten dragen al vroeg, in de 
eerste maanden van het jaar, bloesem en bloemen. 
Tegen het einde van het jaar dragen ze gewoonlijk 
geen zaad of vruchten meer. Zo is ook de jeugd 
de eerste levensfase. De bloem is het mooiste deel 
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van de plant. Een bloem ziet er eerst fris en fleurig 
uit. Hij is een lust voor het oog en verspreidt een 
heerlijke geur.

Zo is de jeugd ook de tijd waarin een mens in veel 
opzichten in volle bloei staat. Hij is het mooist en 
het meest actief. Dan lijkt hij vaak op een prach-
tige bloem. Hij begint zijn talenten te ontplooien. 
Hij is een vreugde voor zijn ouders en familieleden 
en prettig gezelschap voor zijn vrienden. 

Als de plant in bloei staat, lijkt het wel of hij zich 
verheugt. Hoe vrolijk lijken de bomen en de aarde 
in de lente, als ze met bloemen bedekt zijn.

De jeugd is ook de tijd waarin een mens zich door-
gaans het meest verheugt in het goede van de we-
reld. Dan is zijn geest het meest levendig en zijn 
begeerte het sterkst. Dan geniet hij het meest van 
de vreugde en het plezier dat dit leven biedt. Dan 
is hij het meest in de stemming voor vrolijkheid en 
vermaak. 

De bloem is veelbelovend. Hij is niet alleen mooi 
en sierlijk, maar belooft ook vrucht. Als we een 


